
A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA 

ARCHAE()L0GIA1 BIZOTTMÁNYÁNAK MUNKÁLKODÁSA 
1866-dik év második felében. 

(Jegyzőkönyvi kivonat *). 

A lllájlisi ülésben határoztatott, hogy az Archaeologiai Bizottmánynak több 
százra menő fametszeteiről és clichéeiről 25 példányban lenyomatok készítessenek, misze-
rint a fametszvények a tagok által használtatni kívánván, rendszerezve találtassanak. 

A jlllliusi ülésben 56 pont alatt előadó indítványára a bizottmány Torina 
Károly akad. 1. tagot, mint a római régiségek kitűnő felavatottját és közleményeink egyik 
legszorgalmasabb munkatársát bizottmányi tagnak választja és erről az Akadémiát 
tudósítja. 

57-ik pontban a bizottmány Henszlmann b. tagnak a pécsi főtemplom fölméré-
sére 150 f tot ; Rómernek pedig a római védelmi rendszernek a Duna mentében való vizsgá-
lására szintén 150 ft о. é. utalványoz. 

58. 50. és 60-ik pontok alatt bejelenti előadó a bátai és siittői római mértföldmu-
tatókfeltalálását és egy érdekes római feliratos táblát Várdombon; ezek megmentése érde-
kében teendő lépésekkel a jelentő bízatott meg. 

61-ik pont bemutatja előadó a felszólítást a magyar fóldmivelö néphez, melyben 
rövid utasítás foglaltatik a hazaszerte talált régiségek megmentésére ; rendeltetett, hogy 
4000 példányban kinyomassék és régészetünk baráti által a nép közt terjesztessék. 

62. A bizottmány köszönetet szavaz a dunagőzhajó-társulatnak HeilSZlmailIl 
és Doby urak számára a pécsi archaeologiai útra kiállított ingyenjegyekért. 

64. Lányi Adolf, b. Orbán, Chernel, Strnad, Bauer és Rosenblüb urak a bizott-
mányhoz intézett, érdekes leleteket tárgyaló, leveleikre előadó köszönetet fog mondani. 

65. A bécsi tud. Akadémia szivesen engedi át a magyar leletekre vonatkozó 
clichéket ; hálával fogadtatik. 

Az augusztusi ülés 68. pontjában jelentés tétetik Boda Vilmos főbiró ur által, 
bogy az Essig-féle várdombi feliratos kő, a szegszárdi megyeház falába rakatván, meg-
mentetett. 

71. Eölüváry János hevesmegyei főispányi helyettes ő msága Csörsz árkáról 
igen érdekes adatokat közöl, miért előadó köszönő levél írásával bízatik meg. 

7 2. Myskovszky Victor úr figyelmezteti a bizottmányt a nehrei katli. templom-
ban fölfedezett falképekre. Liptay Ferencz szepesi kanonok úr ő nga meg fog kéretni, 
liogy addig, még a bizottmány azok lerajzolására intézkedéseket tehet, a nehrei lelkész 
urat a képek fentartására felszólítani szíveskedjék. 
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73. pontban Pap Zsigmond ur nagybányai, 
75-ben II öde Lajos úr honti, 
76-ban Kelecsényi József nyitramegyei, 
77. Bubics Ede úr vasmegyei régiségekre figyelmeztetik a bizottmányt. — Ezen 

tudósítások köszönettel fogadtattak. 
Az illlg'USZtllSi ülés 84-ik pontja alatt örömmel jelenti elö'adó, hogy a kiosz-

tott felszólítások következtében már is nagyobb részvét mutatkozik a régiségi leletekre nézve. 
87. pont. B á t h o r y Nándor úr beküldi a magyaradi őscsontok meghatározását, 

melyet a pesti egyetem állattani intézetében dr. Margó Tivadar egyetemi tanár úr vezér-
lete mellett eszközlött ; 

Preysz Mór figyelmezteté előadót érdekes római téglákra a transaquincumi 
vár területén ; 

Fábry Nándor úr beküldé Győrből a szombathelyi éremkincsnek kezébe 
került példányainak szakavatott leírását ; 

Schulcz Ferencz, külföldön utazó, jeles építész hazánkfia Magyarországot illető 
nápolyi síremlékek rajzait ; 

JailCSik Ede becskereki kegyesrendi tanár úr a vethesi-féle veszprémi casulát; 
Bölim Lénárt, fehértemplomi polgár, a potoki éremleletről való tudósítást küldenek; 
Lachmeyer Ferencz süttői kőfaragómester egy új mértföldmutatót jelent be ; 
BiliCS Mátyás tárnoki katli. lelkész, Aigner Lajos és BubiCS Ede urak több 

honi régiségekre figyelmeztetik a bizottmányt ; 
Zoli l ika, főerdész úr Mitroviczon a római város alaprajzát igéri ; 
Mindezen régiségi működéseinket pártoló uraknak az előadó a jegyzőkönyvileg 

kifejezett hálát fogja megírni. 
90-ik pont. Arányi Lajos b. t. jelenti, hogy az emléktáblákból, melyek Budán 

több emlékezetes házba be fognak falaztatni, már 10 példány elkészült, és hogy a városi 
hatóságnál befalasztatásuk kieszközölhetésére a lépések meg fognak tétetni. 

A d e c e m b e r havi ülésnek 93-ik pontjával határoztatik, hogy a beszterczebányai 
kálvária és oltárképről előlegesen 200 példány az Arehaeologiai közlemények számára 
rendeltessék. 

94. pont. Plllszky Ferencz akadémiai tagot, mint a régészetnek legrégibb és 
kiváló ismeretekkel biró művelőjét, a bizottmány egyhangúlag bizottmányi tagnak választá, 
és erről az Akadémiát értesíti. 

96. pont. Bubics Ede, Jáky Ferencz ossli kath. lelkész, Horvát Antal és 
Vásárhelyi Géza beküldött régészeti tudósításaikért, valamint KlobUCSár Gyula jószág-
kormányzó úrnak beküldött illoki vár alaprajzáért előadó köszönetet fog mondani. 

98. Előadó felhozván, hogy az erdélyi muzeumegylet bizottmányunkat túlszár-
nyalá, mert az ismert régiségkedvelőket levelezőkül felszólító és ezen intézkedésnek már 
tetemes hasznát is tapasztalja, a bizottmány határozá, hogy teendőji körében tartozó ezen 
tisztét szintén fogja teljesíteni, az ismert eddigi levelezőket és régiségek barátjait felszólí-
tani és igy munkakörét üdvösen bővíteni. 
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